Zondag 04-09-2022
Startzondag, 12e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. T. Koelewijn
“Ik ben er en ga mee!”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. D. Mohn
“De strijd van de scheppingen”

Missieverklaring
De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp wil mensen aanmoedigen
om te leven in de navolging van Jezus Christus en Gods liefde
uitdragen naar de wereld om ons heen.

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel
105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.
Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: NLB 103:1,3
Votum en groet
Zingen: NLB 103:5
Inleiding op de dienst
Kindermoment
Kinderlied:* HH 547
Morgengebed
Zingen: NLB 838:1,2,4
Schriftlezing: Exodus 3:14,
Exodus 33:18,
Hebreeen 1:1-3 (NBG 2004)
Zingen: NLB 680:1,3,5
Verkondiging
Zingen: OPW 770
Dankgebed en voorbeden
Project groeigroepen rondom thema
‘Vaderhart van God’
Slotzang: NLB 415
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: DNP1 98:1,2
Votum en groet
Zingen: NLB 705:1,3,4
Inleiding op de dienst
Zingen: ELB 079:1,2,3
Avondgebed
Zingen: SELA09 16
Schriftlezing: Johannes 15:18 - 16:11
Zingen: OPW 71
Verkondiging
Zingen: JDH 981:1-5
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: DGO 19:1,2
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen kinderdienst.
**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
“Neemt van uw bezit een heffing voor de Here; ieder zal deze
gewillig van hart opbrengen als heffing voor de Here.”
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Agenda
Zondag 04 september - Startzondag
09.30 uur Ds. T. Koelewijn
11:00 uur Jeugdzolder en Jovo’s
18.30 uur Ds. D. Mohn
Maandag 05 september
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 06 september
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 07 september

Donderdag 08 september
Vrijdag 09 september
Jeugdkamp
Zaterdag 10 september
Jeugdkamp
Zondag 11 september
Jeugdkamp
09.30 uur Ds. G.J. Mink
18.30 uur Ds. J. Smink

Gebed gevraagd voor:

Een meelevende groet voor:

Jarig 10-09 Vandaag 04-09 - In de ochtenddienst gaat ds. T. Koelewijn uit Den Haag voor. In de
avonddienst gaat voor ds. D. Mohn, predikant bij de kerk van de Nazarener in
Vlaardingen.
Weekbrief - Heeft u informatie voor in de weekbrief? Doorgeven kan tot en met
woensdag. Dit kunt u mailen naar weekbrief@doopsgezindouddorp.nl. Afhankelijk
van ruimte wordt uw stukje geplaatst of indien mogelijk ingekort.
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Pastoraat - De bedoeling van het pastoraat is dat we omzien naar elkaar. Dit is een
taak van de hele gemeente en mede voor een aantal gemeenteleden die deze taak
speciﬁek op zich hebben genomen. Om te weten hoe het gaat, hebben we ook nodig
dat we worden geïnformeerd. Zodat we werkelijk er kunnen zijn. Pastoraat hoort
niet bij de taken van de kerkenraad, al zijn ze wel eindverantwoordelijk! We hopen
velen van u vanuit het pastoraat te ontmoeten, in de gemeente, thuis of aan de
telefoon. We hopen dat u ons belt of mailt als u behoefte heeft aan een bezoekje.
Schroom niet. Mocht er behoefte zijn aan het bezoek van een dominee, dan kunt u
dit ook melden. U kunt mailen naar pastoraat@doopsgezindegemeente.nl of bellen
naar de contactpersoon van uw wijk. Vriendelijke groet Anneke Akershoek
Coördinator pastoraat 0622097622
Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te
gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de
houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder
heeft. De krat in de kerk staat klaar!
Groeigroepen - We willen heel graag dit nieuwe kerkelijke jaar weer starten met de
groeigroepen. In juli waren we blij verrast over de grote opkomst en het
enthousiasme tijdens de eerste avond waar we ideeën en het thema bespraken. We
geloven dat deze kleine groepen kunnen zorgen voor zegen en eenheid in onze
gemeente. Wilt u/jij ook meedoen? In de hal liggen er lijsten klaar waar je je naam
kan opschrijven. Iedereen is welkom, ook vrienden, buren of bekenden, het kan een
laagdrempelige manier zijn om zo kennis te maken met geloven. Tijd en plaats zijn
nog niet voor alle groepen duidelijk, maar dat is later in overleg. Ook zoeken we nog
groeigroep contactpersonen , zijn/ haar taak is om één keer per maand de
groeigroep avond van de contactpersonen bij te wonen naast de eigen avonden en
daar de eventuele vragen of input uit de groep te delen. Misschien bent u niet in de
gelegenheid om mee te doen, maar wilt u graag betrokken zijn, ook dan kunt u uw
naam opschrijven en komt u bij een groep die u op de hoogte houd van wat er naar
aanleiding van de lesstof uitkomt en u krijgt ook zelf de lesstof. Het thema voor dit
jaar is het ‘Vaderhart van God’. Het zijn 6 avonden en we willen hier na de startzondag mee beginnen en verwachten met de lesstof voor de kerst klaar te zijn. De
lijsten blijven tot en met 11 september in de hal liggen. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Henk van Deijk (06 512 722 00) of Carla Tuk (06 289 562 10).
Youth Alpha weekend 2022 - 9, 10 en 11 september gaan we een weekend weg
met de jeugd van onze gemeente. We hebben hier heel veel zin in! Een weekend vol
activiteiten, verbinding en verdieping. Nu houdt onze jeugd erg van koek en taart,
dus willen we vragen of jullie als gemeente misschien wat lekkers voor ons willen
bakken. Opgeven kan bij Anna 0622312454
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Ochtenddienst
NLB 103:1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
NLB 103:3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
NLB 103:5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
HH 547
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid,
In eeuwigheid,
Amen.
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NLB 838:1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
NLB 838:2
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
NLB 838:4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
NLB 680:1
Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
NLB 680:3
Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
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NLB 680:5
O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
OPW 770:A1
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
OPW 770:A2
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
OPW 770:B(1)
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
OPW 770:C
INSTRUMENTAAL
OPW 770:D3
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
OPW 770:D4
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
OPW 770:E
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
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NLB 415:1
Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
NLB 415:2
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
NLB 415:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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Avonddienst
DNP 98:1
Zing een nieuw lied om Hem te eren die wonderlijke dingen deed:
Hij toonde zich de HEER der heren; zijn arm sloeg neer wie Hem bestreed.
Hij wilde zich in liefde buigen tot ons, het volk dat met Hem leeft.
De hele wereld kan getuigen dat Hij het is die redding geeft.
DNP 98:2
Juich, aarde, om de HEER te prijzen. Zing blij voor Hem, bazuin het uit.
Laat heel de schepping eer bewijzen. Zeeën en bergen, jubel luid.
Hij komt om alles recht te zetten. Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd.
Dan buigen volken voor zijn wetten; dan toont Hij zijn rechtvaardigheid.
NLB 705:1
Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon!
NLB 705:3
Ere zij de Heer der engelen, ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken; aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja, loof de koning, heel zijn kerk!
NLB 705:4
Halleluja, lof, aanbidding brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, lof zij U der Heren Heer!
ELB 079:1
Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
ELB 079:2
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
ELB 079:3
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
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SELA09 16:A1
Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?
SELA09 16:A2
't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.
SELA09 16:B(1)
Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.
SELA09 16:A3
'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.
SELA09 16:B(2)
Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.
SELA09 16:C
Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.
SELA09 16:D(1)
Dona nobis pacem.
Dona dona nobis pacem.
SELA09 16:D(2)
Dona nobis pacem.
Dona dona nobis pacem.
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OPW 71
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.
JDH 981:1 (Allen)
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken,
als al wat leeft, de natiën, de volken,
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
JDH 981:2 (Vrouwen)
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
als volken, niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus' vlag.
JDH 981:3 (Allen)
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
van al ons kwaad, van al ons wangedrag.
JDH 981:4 (Mannen)
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God herstellen zal wat wij verknoeiden,
als rusten zullen al de zwaarvermoeiden,
als tranen zijn verdreven door een lach.
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JDH 981:5 (Allen)
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
en in het nieuw Jeruzalem zal wonen,
wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
DGO 019:A1
Er komt een nieuwe aarde, zonder onrecht of verdriet,
waar de honger is verdwenen, God in alles ons voorziet,
waar het lijden is geworden, tot een eeuwig vreugdelied,
het Koninkrijk van God.
DGO 019:B(1)
Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja, het Koninkrijk van God.
DGO 019:A2
Er komt een nieuwe aarde, zonder angst en zonder pijn,
waar verloste mensen leven, in het Goddelijk domein,
waar het Woord heeft overwonnen en de dood niet meer zal zijn,
het Koninkrijk van God.
DGO 019:B(3)
Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja, het Koninkrijk van God.
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